
 
 

ANEXA  1 

 

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE 

pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei  
prevăzută la poziţia 15 din statul de organizare  

al Centrului de Psihosociologie al M.A.I. 
 Serviciul Psihologie Clinică – Compartimentul evaluare psihologică clinică 

 

 

 

1. ASISTENŢĂ PSIHOLOGICĂ 

1.1.  Conceptul de normalitate, reacţii, contrareacţii şi dezvoltări anormale la evenimentele 

vieţii;   

1.2.  Tulburări ale personalităţii şi comportamentului adultului; 

1.3.  Tulburări asociate cu stresul; 

1.4. Tulburări ale dispoziţiei afective; 

1.5. Tulburări cauzate de substanţe psihoactive.  

 

2. EVALUARE PSIHOLOGICĂ 

2.1.  Testul psihologic: definiţie, clasificarea testelor psihologice, criterii secundare de apreciere 

a unui test, critici ale testelor psihologice din perspectiva beneficiarilor competenţei 

psihologului;   

2.2.  Evaluarea personalităţii: strategiile de construire a chestionarului de personalitate 

(metodele: intuitivă, empirică şi a analizei factoriale); strategii generale de construire a 

itemilor; 

2.3.  Testele de atenţie, memorie; 

2.4.  Evaluarea inteligenţei, principii de interpretare;   

2.5.  Interviul ca metodă calitativă de evaluare psihologică; 

2.6.  Etalonarea şi reetalonarea testului. 

 

3. PSIHOLOGIA MUNCII ŞI ORGANIZAŢIEI 

3.1.  Analiza muncii: descrierea muncii, analiza activităţii de muncă, efectele activităţii de 

muncă, evaluarea muncii, metode şi tehnici utilizate în analiza muncii; 

3.2.  Diagnoza organizaţională: definiţie, cerinţele activităţii de diagnostic, fazele diagnozei, 

modele de diagnoză organizaţională; metode de culegere a datelor necesare diagnozei şi tipuri 

de diagnostic organizaţional, cercetări organizaţionale;  

3.3.  Comportamentul social şi procesele organizaţionale: grupuri şi echipe în organizaţii şi 

dinamica de grup; forme de leadership şi forme de management; tipurile de comunicare 

organizaţională, canale, reţele, structuri de comunicare, perturbarea comunicării 

organizaţionale şi cauzele ei;  

3.4.  Stresul ocupaţional: modele şi strategii de apărare, intervenţii de management al stresului 

şi aspecte metodologice ale studierii stresului ocupaţional; 

3.5.  Patologie organizaţională: corelatele stresului organizaţional, stilurile de personalitate 

colectivă ale organizaţiilor şi organizaţiile nevrotice. 

 

 



 
 

 

4. LEGISLAŢIE 

4.1.  Reglementări privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică; 

4.2.   Reglementări privind organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România; 

4.3.  Codul deontologic al profesiei de psiholog şi Codul de procedură disciplinară;  

4.4.  Reglementări privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne; 
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